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Om: Andragende 1073/2008 af Ralf Arera, tysk statsborger, om et internationalt 
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1. Sammendrag

Andrageren efterspørger introduktionen af et handicapkort gældende for hele Europa for at 
sikre, at de handicappede kan benytte de skatte- og jobfordele samt sociale ydelser, de har 
krav på. Andrageren er af den opfattelse, at de nationale myndigheders anerkendelse af et 
handicap ville berettige den pågældende person til et internationalt handicapkort.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

Andrageren efterspørger introduktionen af et handicapkort gældende for hele Europa for at 
sikre, at de handicappede kan benytte de skatte- og jobfordele samt sociale ydelser, de har 
krav på.

Andrageren er af den opfattelse, at de nationale myndigheders anerkendelse af et handicap 
ville berettige den pågældende person til et internationalt handicapkort.

Kommissionen støtter idéen om gensidig anerkendelse af handicapstatus mellem EU-
medlemsstaterne med henblik på tildeling af yderligere skatte- og jobfordele samt sociale 
ydelser til handicappede.

Kommissionen har imidlertid ikke mulighed for at stille forslag om indførelse af et europæisk 
identitetskort for handicappede personer eller gensidig anerkendelse af nationale identitetskort 
for handicappede personer, der giver dem særlige fordele, idet der ikke er skabt enighed om 
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definitionen af handicap og sværhedsgrad, den forskellige praksis og en vis modvillighed fra 
medlemsstaternes side.

Kommissionen mener ikke, at betingelserne for at foreslå et europæisk identitetskort for 
handicappede personer er opfyldt, idet der ikke er skabt enighed om definitionen af handicap 
og sværhedsgrad, den forskellige praksis og en vis modvillighed fra medlemsstaternes side.

Spørgsmålet om tildeling af fordele, herunder særlige rettigheder for handicappede, herunder 
skatte- og jobfordele samt sociale ydelser, henhører under de nationale myndigheders 
kompetence i de enkelte medlemsstater."


